Doseadores manuais
Manuseio simples

Doseadores

BÜFAtec doseadores manuais

Produto
B FAtec 30 ml PVDF
B FAtec 100 ml PVDF
B FAtec 100 ml NV-PP

Válvula
30 ml
100 ml
100 ml

0,5 ml
1 ml
1 ml

Viscosidade
Para líquidos de baixa viscosidade, resiste quase todos os meios.
Para líquidos de baixa viscosidade, resiste quase todos os meios.
Para líquidos de baixa viscosidade. Desenvolvida pela dosificação
de peróxidos orgánicos. Não resiste todo tipo de solventes.

B FAtec 100 ml HV-PP

100 ml

1 ml

Como BÜFAtec 100 ml NV-PP, pero com maior válvula de entrada y
saida pela dosificação de líquidos com alta viscosidade ate 2500 mPas.

✓ ✓ ✓ ✓

B FAtec 250 ml HV-AI

250 ml
500 ml

5 ml

Para líquidos de maior viscosidade ate 2500 mPas.

✓ ✓ ✓ ✓

B FAtec 500 ml PP

10 ml

Para líquidos de maior viscosidade ate 2500 mPas, p. ej. resinas,
pinturas, certos ácidos.

✓ ✓

B FAtec 500 ml AI-Pump

500 ml

10 ml

Similar como a bomba de aluminio de 250 ml, pero com
maior caudal.

✓ ✓ ✓

B FAtec 1000 ml PP

1000 ml

10 ml

Para líquidos com uma viscosidade ate aprox. 2500 mPas.,
p. ej. resinas, pinturas, etc. Ação por meio de manivela.

✓ ✓

B FAtec 1000 ml AI

1000 ml

10 ml

Para líquidos com uma viscosidade ate aprox. 2500 mPas.,
p. ej. resinas, pinturas, etc. Ação por meio de manivela.

✓ ✓

B FAtec Doseador
manual - 2 componentes

500 ml para resina; 5-15 ml
ajustavel para peróxido

10 ml

Com dos bombas de pistones unidas: 500 ml para resina
e 5-15 ml ajustavel para peróxido.

✓

B FAtec Doseador
manual - 2 componentes

500 ml para resina; 80-160
ml ajustavel para peróxido

10 ml

Com dos bombas de pistones unidas: 500 ml para resina
e 80-160 ml ajustavel para peróxido. Ideal para sistemas de epoxi.

B FAtec Doseador
manual - 2 componentes

1000 ml para resina; 10-30
ml ajustavel para peróxido

10 ml

Com dos bombas de pistones unidas: 1000 ml para resina
y 10-30 ml ajustable para peróxido.
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Inhibidores
Aceleradores
Acetona
Estireno

Resina poliéster
Resina epoxi
Gelcoats
Pastas pigment.
Peróxidos

Graduação

Uma manera simples pela dosificaç�o de líquidos como resinas, pinturas, peróxidos
e muitos outros materiais, bombeio diretamente desde seu embalagem original

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

